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Upozornění 
E-book, který čtete, je duševním vlastnictvím autorky. 
Jeho neoprávněné šíření bez jejího výslovného 
souhlasu, je trestné. Pokud se Vám e-book zalíbí 
natolik, že se o něm budete chtít šířit dále, udělejte 
tak, prosím, přes stránku na webu S pohodovým 
trávením a bez chemie.  
 
V e-booku jsem zpracovala své osobní zkušenosti a 
nijak nezodpovídám za to, jak s nimi naložíte. E-book 
nenahrazuje konzultaci s lékařem.  
 
Děkuji za respektování tohoto upozornění.   

https://luciekrivinkova.cz/mlsani-s-cistym-svedomim-2/
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O autorce  
Nejdříve bych ráda zmínila důvody, pro které jsem e-
book vytvořila. Jsem maminka dítěte, které se od 
narození potýkalo se zánětlivým onemocněním 
střev. Hledání příčin onemocnění, způsobů léčby bez 
léků s vedlejšími účinky a sestavení správné diety mě 
dovedlo k potřebě vytvořit recepty na jídla vhodná i 
při závažných potížích s trávením. Věřím, že 
pomohou i Vám!  
 
Náš koncept stravování spočívá ve výběru kvalitních, 
pokud možno primárních potravin, jejich vhodné 
úpravě, vynechání mléčných produktů, předně z 
kravského mléka, dále bílé pšenice, přidaných 
extrahovaných cukrů, tuků a průmyslových 
produktů, které mohou kvůli způsobu zpracování 
nebo použitým aditivům zhoršovat projevy střevního 
zánětu (a zánětů obecně).  
 

 
 
Dodržování těchto zásad našemu synovi pomohlo 
spolu s bylinnou léčbou zlepšit a stabilizovat jeho 
stav.  
 
Tento postup není můj vynález nebo výmysl. Vznikl 
na základě konzultací se zkušeným terapeutem 
tradiční čínské medicíny, který jako první výrazně 
pomohl zmírnit projevy synova onemocnění. Principy 
této protizánětlivé stravy se také do značné míry 
překrývají se zásadami, kterou doporučuje dr. Greger, 
autor knihy Jak nezemřít.  
 
V tomto e-booku dostanete vše potřebné k tomu, 
abyste si mohli sami připravit sladkosti podle zásad 
zdravého životního stylu, které zbytečně nezatíží 
Vaše trávení, nepřispějí k růstu váhy a navíc Vám 
dodají živiny a látky, které potřebujete (minerály, 
vlákninu). Až budete sladkosti podle mých receptů 
ochutnávat, pozorujte, co Vám dělá dobře, a co ne. 
Každý jsme jiný a nemusí nám všem vyhovovat totéž 
(i když to může být jen na přechodnou dobu). 

https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
https://luciekrivinkova.cz/jak-jidlo-uzivat-snadno-zazivat/
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Úvodem 
Je skvělé, že jste si vybrali tento e-book s recepty na 
zdravé sladkosti, které si můžete užívat s čistým 
svědomím. Proč? Protože díky jejich charakteristice 
uděláte pro své zdraví i pohodu opravdu mnoho: 
 

- složení odpovídá požadavkům na zdravý životní 
styl i stravě proti zánětu: jsou bez přidaného 
cukru, mouky (lepku), mléka a přidaného tuku 

- postup přípravy je většinou snadný a relativně 
rychlý (na mixování stačí dobrý ruční mixér) 

- suroviny, ze kterých je připravíte, většinou 
seženete v běžném obchodě (i když bych vám 
doporučila na nich nešetřit a pořídit je v bio 
kvalitě a nejlépe i bez obalu v některém 
z bezobalových obchodů; minimálně dbejte na 
to, aby suroviny byly neupravené (natur, tj. 
nesířené, nepražené atd.) 

 

 
 
 
 
Co ještě byste měli vědět? 
 

- sladkosti připravované bez přidaného cukru 
nemají „věčnou“ trvanlivost. Spotřebujte je 
hned nebo do 2-3 dnů. Vždy je skladujte 
v chladu a denně kontrolujte. Raději si další 
dávku vyrobte po pár dnech znovu. Trvanlivost 
prodlouží pečení nebo pražení.  

- dbejte na správnou přípravu ořechů a semínek. 
Ty přirozeně obsahují látky, které brání jejich 
strávení. Proto dodržujte postupy z receptů a 
ořechy a semena namáčejte, případně tepelně 
upravujte. 
 

Recepty najdete s mnoha dalšími, na všední i 
sváteční, sladká i slaná jídla, v Klubu Pohodové 
trávení. >>> Nezávaznou ochutnávku receptů pro 
pohodové trávení si objednejte tady. >>> 

https://www.megaknihy.cz/zdravi-diety/288573-jak-nezemrit-objevte-potraviny-ktere-prokazatelne-pomahaji-prevenci-pred-onemocnenim-a-prodlouzi-vam-zivot.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpnNE5UY3pNamc0TlRjeg==&matchtype=&network=x&device=c&creative=&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=17364182571&adgroupid=&feeditemid=&targetid=&loc_physical_ms=9062892&loc_interest_ms=&searchtype=&gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1174rtxFnnrR8RMPFlyYdyXEU6Tw9OL6BDJW2wEG5-2zOAYrI9Um1erwaAqBqEALw_wcB
https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
https://luciekrivinkova.cz/recepty-zdarma-ebook-pohodove-traveni/
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Zmrzliny 
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Pistáciová ne-klasická 

  
Tolik oblíbená a přitom většinou tak ošizená. To u 
téhle pistáciové nehrozí. Připravíte ji opravdu 
z pistácií a navíc bez mléka.  
 
Suroviny:  
 
 1/2 hrnku pistácií 
 1/4 hrnku sušených datlí 
 1/2 banánu (dle volby – dělá hladší konzistenci, 

ale je cítit na chuti) 
 
  



 

Lucie Křivinková Mlsání s čistým svědomím  www.luciekrivinkova.cz 

8 
 

 
Postup:  
 

1. Přes noc dejte máčet pistácie. 
2. 1-2 hodiny předem dejte namáčet datle. 
3. Slijte a nechte okapat. 
4. Ořechy a datle společně rozmixujte do hutné 

hmoty. Když vám zůstanou v hmotě kousky 
ořechů, vůbec to nevadí, naopak. 

5. Můžete přidat banán. 
6. Vložte do mrazáku ve vhodné nádobě (ze které 

se vám bude zmrzlina dobře vyškrabávat.) Po 1-
2 hodinách zkontrolujte konzistenci. Pokud vám 
vyhovuje, můžete si pochutnávat.  

7. Zmrzlinu neskladujte v mrazáku dlouho a před 
konzumací ji vyndejte s cca půlhodinovým 
předstihem, aby povolila.   

8. Na misce ozdobte bylinkovými lístky. 
 
 
 
  



 

Lucie Křivinková Mlsání s čistým svědomím  www.luciekrivinkova.cz 

9 
 

 

Jednoduchá čokoládová 
 

Suroviny:  
 
 2 zralé (až přezrálé) banány 
 1-2 lžíce kakaa (nejlépe nepraženého) 
 špetka skořice, pár zrnek vanilky (dle volby) 
 bylinky na ozdobu (máta, meduňka) 
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Postup:  
 

1. Banány s kakaem rozmixujte do hladké hmoty. 
2. Přidejte skořici, případně vanilku a promíchejte. 
3. Dejte zamrazit ve vhodné nádobě. Po 1-2 

hodinách zkontrolujte konzistenci. Pokud vám 
vyhovuje, můžete si pochutnávat.  

4. Zmrzlinu neskladujte v mrazáku dlouho a před 
konzumací ji vyndejte s cca půlhodinovým 
předstihem, aby povolila.   

5. Na misce ozdobte bylinkovými lístky. 
 
Jiný postup: Pokud chcete mít zmrzlinu tužší, dejte na 
kousky nakrájené banány předem zamrazit. Pak je 
s ostatními ingrediencemi rozmixujte v dobrém 
mixéru.   
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Černorybízová nakyslá 
 

Nakyslá chuť téhle zmrzliny jde výborně dohromady s 
nějakou sladší, např. čokoládovou zmrzlinou. 

 

Suroviny: 

 1 díl černého rybízu 
 1 díl jablečné pěny 
 1 díl sušených datlí 
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Postup: 
 

1. Rybíz opláchněte a nechte okapat. 
2. 1-2 hod předem nechte v teplé vodě namáčet 

datle. 
3. Mezitím rozmixujte jablka (pokud vám nevadí 

ve zmrzlině slupky, ponechte je). 
4. Všechny ingredience společně rozmixujte do 

hladka. 
5. Vzniklou směs přendejte do vhodné nádobky a 

dejte na 1-2 hod mrazit. Zkontrolujte 
konzistenci. Pokud vám vyhovuje, můžete si 
pochutnávat.  

6. Zmrzlinu neskladujte v mrazáku dlouho a před 
konzumací ji vyndejte s cca půlhodinovým 
předstihem, aby povolila.   

7. Na misce ozdobte bylinkovými lístky. 
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Krémová meruňková  
 

Suroviny: 
 
 2 díly meruněk 
 1 díl předem namočených kešu 
 bylinky na ozdobu 
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Postup: 
 

1. Meruňky opláchněte a nechte okapat. 
2. Kešu, které jste nechali namáčet aspoň 4 

hodiny, přidejte k meruňkám a rozmixujte do 
hladka. 

3. Směs přendejte do nádobky vhodné ke 
skladování v mrazáku. 

4. Na 1-2 hod nechte mrazit. Zkontrolujte 
konzistenci. Pokud vám vyhovuje, můžete si 
pochutnávat.  

5. Zmrzlinu neskladujte v mrazáku dlouho a před 
konzumací ji vyndejte s cca půlhodinovým 
předstihem, aby povolila.   

6. Na misce ozdobte bylinkovými lístky. 
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Sušenky a malé koláčky 
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Pistáciové koláčky  
 

Tyhle koláčky připravíte bez pečení. 
 
Suroviny: 
 
 1/2 hrnku loupaných pistácií nebo směsi 

různých ořechů s pistáciemi (poměr cca 1 : 1) 
 1/4 hrnku sušených datlí   
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Postup:  
 

1. Ořechy namočte přes noc nebo aspoň na 4 
hodiny, pak opláchněte a nechte okapat. 

2. Nejméně hodinu před přípravou namočte datle 
do horké vody (ve studené pro raw variantu 
musíte namáčet déle). Pak z nich slijte vodu. 

3. Společně rozmixujte a prohněťte, aby vzniklo 
lepivé těsto, ze kterého můžete vytvořit kuličky. 

4. Uválejte z těsta kuličky, dávejte několik cm od 
sebe na plech vyložený pečicím papírem a pak 
kuličky uplácejte a vyhlaďte tak, aby z nich 
vznikly placky. 

5. Ozdobte celými pistáciemi nebo umletými (i 
jinými) ořechy. 
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Makové koláčky  
 

Také tyhle koláčky připravíte bez pečení.  
 
Suroviny: 
 
 1/2 hrnku směsi ořechů 
 1/3 hrnku máku 
 1/4 hrnku hrozinek  
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Postup: 
 

1. Ořechy na noc nebo minimálně na 4 hodiny 
namočte, pak opláchněte a nechte okapat. 

2. Asi hodinu před přípravou namočte hrozinky do 
horké vody (do studené musíte dát dříve). Pak 
slijte vodu. 

3. Rozmixujte ořechy s hrozinkami. Potom přidejte 
mák, který předtím aspoň 10 minut poduste v 
troše vody (kvůli odstranění opiátů: není třeba 
při použití českého máku). 

4. Dobře promíchejte a vytvořte hmotu, ze které 
je možné válet kuličky. 

5. Klaďte na plech vyložený pečicím papírem 
několik cm od sebe a vytvořte rukou z kuliček 
placičky. 

6. Ozdobte kešu oříšky (můžete použít půlky). 
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Jablíčkové sušenky 
 

Suroviny: 
 
 hrst hrozinek 
 1 malé jablko 
 ½ hrnku jemných ovesných vloček 
 hrst dýňových semínek 
 špetka skořice a soli 
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Postup: 
 

1. Přes noc nebo na 4 hod namočte semínka. 
Alespoň hodinu předem dejte namáčet v horké 
vodě hrozinky. 

2. Mezitím nastrouhejte najemno jablko (se 
slupkou) a dejte do mísy. Přidejte vločky, 
skořici, sůl a semínka. 

3. Promíchejte. 
4. Slijte a rozmixujte namočené hrozinky. Přidejte 

hrozinkovou hmotu k těstu v míse. 
5. Spojte všechny suroviny, co to jde a nechte 

odležet (dokud vločky nenasají šťávu z jablek a 
hrozinek). 

6. Pak tvořte placičky a dávejte je na plech 
vyložený pečicím papírem nebo podložkou.  

7. Roztopte troubu na cca 150°C. 
8. Pečte asi 20 minut. Poté sušenky otočte a pečte 

dozlatova i z druhé strany. 
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Ostružinové sušenky 
 

Suroviny: 
 
 hrst ostružin (čerstvých nebo rozmrazených, 

dobře okapaných) 
 hrst sušených datlí 
 2 hrsti pistácií a kešu (nebo i jiných ořechů) 
 1-2 lžíce kakaa (dle chuti a konzistence) 
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Postup:  
 

1. Namočte přes noc nebo aspoň na 4 hodiny 
ořechy. Opláchněte je a nechte okapat. 

2. Aspoň hodinu předem dejte namáčet v horké 
vodě datle. 

3. Smíchejte všechny ingredience a rozmixujte. V 
těstě mohou zůstat menší kousky ořechů.  

4. Pokud je těsto příliš řídké, přidejte do něj 
trochu kakaa. 

5. Vyložte plech pečicím papírem. Dávejte na něj 
lžící těsto a tvořte z něj vlhkou rukou placičky. 

6. Mezitím zahřejte troubu na 160 - 170°C a dejte 
péct placičky na 15 - 20 min. Pak zkontrolujte, 
zda jsou dost vypečené. Pokud nejsou, obraťte 
je a nechte ještě chvilku dopéct. 

7. Pokud si necháte stranou trochu pistácií, 
můžete je také dát na 5 min do trouby, pak 
rozmixovat a dozdobit jimi sušenky. 

 
+ Tip: Obdobně připravíte sušenky např. s 
použitím malin. 
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Bábovky a buchty 
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Kokosová bábovka  
 

Ingredience na tuhle šťavnatou bábovku stačí na 
malou formičku o průměru 14 cm. Pokud chcete péct 
větší množství, použijte raději dvě malé formičky 
(nebo pečte na víckrát), těsto je dost vláčné a 
poměrně křehké. 
 
Suroviny: 
 
 1 vejce 
 40 g sušených datlí 
 90 g nastrouhaných jablek 
 50 g mandlové mouky 
 50 g sekaných vlašských ořechů 
 10 g strouhaného kokosu 
 10 g hrozinek 
 ¾ lžičky bezfosfátového prášku do pečiva nebo 

jedlé sody 
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Postup: 
 

1. Přes noc (nebo min. 4 hod předem) namáčejte 
ořechy. 1 – 2 hod předem dejte do horké vody 
namáčet datle. Pak slijte a nechte okapat. 

2. Nastrouhejte najemno jablka a nechte je 
odpočívat. Jablka pustí šťávu, kterou můžete 
vypít (pokud trpíváte průjmovými obtížemi, 
raději nařeďte hodně vodou). 

3. Datle rozmixujte s trochou vody, aby se 
vytvořila hladká pasta. 

4. Vyšlehejte do pěny žloutek s datlovou pastou. 
5. Vmíchejte jablka bez šťávy, vlašské ořechy, 

mandlovou mouku, kokos, hrozinky a sodu 
(prášek do pečiva). 

6. Ušlehejte z bílku tuhý sníh a jemně ho 
vmíchejte do směsi. 

7. Těsto dejte do vymazané formy. Mělo by být 
vlhké ale ne tekuté. 

8. Pečte na 180°C asi 20 minut.  
 
 

 
 
 

9. Poté zkontrolujte špejlí, zda je bábovka 
upečená. Pokud je potřeba, přidejte pár minut v 
troubě. 

 
+ Tip: Nepříliš zkušeným cukrářům u tohoto receptu 
doporučuji začít jednodušším pečením v hranaté 
formě. 
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Maková bábovka 
 

I tady použijte malou formičku (jako u kokosové 
bábovky).  
 
Suroviny: 
 
 1 banán 
 60 g sušených datlí 
 90 g nastrouhaných jablek 
 60 g banánové mouky 
 40 g mandlové mouky 
 30 g máku 
 ¾ lžičky bezfosfátového prášku do pečiva nebo 

jedlé sody 
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Postup: 
 

1. Přes noc (nebo min. 4 hod předem) namáčejte 
ořechy. 1 – 2 hod předem dejte do horké vody 
namáčet datle. Pak slijte a nechte okapat. 

2. Nastrouhejte najemno jablka a nechte je 
stranou odpočívat. Jablka postupně pustí šťávu, 
kterou můžete vypít (pokud trpíváte 
průjmovými obtížemi, raději nařeďte vodou 1 : 
2). 

3. Datle rozmixujte s trochou vody, aby se 
vytvořila hladká pasta. 

4. Vyšlehejte banán s datlovou pastou. 
5. Až teď vmíchejte jablka (bez šťávy), mouky, mák 

a sodu (prášek do pečiva). 
6. Přendejte těsto do vymazané formy. 
7. Pečte na 170°C asi 20 minut. 
8. Poté zkontrolujte špejlí, zda je bábovka 

upečená. Pokud je potřeba, přidejte pár minut v 
troubě. 

 
 

 
 
 
+ Tip: Nepříliš zkušeným cukrářům u tohoto receptu 
doporučuji začít jednodušším pečením v hranaté 
formě. 
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Úchvatné fazolové brownies 
 

Suroviny: 
 
 300 g uvařených černých či červených fazolí  
 250 g sušených datlí  
 3 vejce  
 125 g jablečného pyré  
 1 lžička mleté vanilky  
 50 g kvalitního kakaa nebo karobu  
 1/2 lžičky kvalitní soli  
 hrst nasekaných ořechů (vlašských nebo 

pekanových)  
 3/4 lžičky jedlé sody (nebo bezfosfátového 

prášku do pečiva)  
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Postup: 
 

1. Přes noc namáčejte fazole a pak pořádně uvařte 
(déle je lépe, záleží i na druhu). 

2. Přes noc (nebo min. 4 hod předem) namáčejte 
ořechy. 1 – 2 hod předem dejte do horké vody 
namáčet datle. Pak slijte a nechte okapat.  

3. Datle rozmixujte s trochou vody, aby se 
vytvořila hladká pasta.  

4. Nakrájejte a rozmixujte dohladka jablko. 
5. Všechny ingredience kromě sody (pečicího 

prášku) a ořechů rozmixujte do hladka.  
6. Vmíchejte sodu (prášek) a ihned těsto 

přemístěte do formy. Rovnoměrně těsto 
rozprostřete stěrkou, posypejte ořechy a dejte 
péct.  

7. Předehřejte troubu na 175°C. Vyložte si 
papírem na pečení středně velkou formu (pečicí 
misku). Můžete také použít formičky na 
muffiny. Pečte 20-25 minut. Brownies by mělo 
být uvnitř stále vláčné. Servírujte klidně ještě 
teplé nebo nechte vychladnout.  
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Delikátní dýňový koláč  
 

Suroviny na korpus: 
 
 1/3 hrnku kokosové mouky 
 1 PL zahřívacího koření – skořice, hřebíčku, 

zázvoru… 
 1 ½ ČL jedlé sody (nebo bezfosfátového prášku 

do pečiva) 
 3 vejce 
 ½ hrnku dýňového pyré 
 ½ hrnku kokosového mléka 
 1/3 hrnku datlové pasty 

 
 Suroviny na náplň: 

 
 4 PL kokosového mléka 
 4 PL datlové pasty (postup viz předchozí recept) 
 hrst pekanových ořechů (nebo kokosové 

mouky) na ozdobu  

 
 Je možné polevu i vynechat a upéct jednodušší 

variantu koláče. Místo polevy koláč před 
vložením do trouby posypete kokosovou 
moukou. Výsledek ale bude sušší. 
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Postup: 
 

1. V jedné míse smíchejte suché ingredience: 
kokosovou mouku, koření a kypřící prášek. 

2. V druhé míse rozmíchejte dýňové pyré s 
datlovou pastou a kokosovým mlékem (pozor ale 

na aditiva). 
3. Vyšlehejte vejce do pěny. 
4. Spojte suché ingredience s mokrými a nakonec 

jemně zapracujte vyšlehanou pěnu. 
5. Troubu rozehřejte na 180 °C. Kulatou formu na 

pečení vymažte olejem (nebo vyložte pečícím 
papírem). 

6. Směs přelijte do formy (těsto by mělo pomalu 
téct) a pečte asi 30 minut. 

7. Špejlí zkontrolujte, zda je koláč je hotový (ze 
středu musíte špejli vytáhnout suchou). 

8. Připravte si polevu: zahřejte v kastrolu 
kokosové mléko a datlovou pastu. 

9. Na středním plameni nechte probublávat, až 
omáčka zhoustne a pak odstavte. 
 

 
10. Polevu nalijte na koláč a ozdobte oříšky.  

 

1 hrnek je 2,5 dcl.  
 
Dýňové pyré si připravíte buď z upečených a pak 
rozmixovaných půlek dýně (máslové, ale lze i z 
hokkaido).  Nebo z velmi husté hmoty z rozmixované 
povařené dýně. 
   

https://luciekrivinkova.cz/ebook-kuchyn-bez-zbytecne-chemie/
https://luciekrivinkova.cz/ebook-kuchyn-bez-zbytecne-chemie/
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Famózní muffiny z červené řepy 
 

Množství ingrediencí odpovídá asi 6 středně velkým 
muffinům.  
 
Suroviny: 
 
 1 vejce 
 asi 50 g sušených datlí (můžete i přidat, ale řepa 

je sladká sama o sobě) 
 90 g jemně nastrouhané syrové červené řepy 
 100 g mandlové mouky (v nejhorším najemno 

pomletých ovesných vloček) 
 10 g kakaa 
 hrst sušené klikvy (bez cukru) 
 ¾ lžičky jedlé sody (nebo pečicího prášku bez 

fosfátů) 
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Postup: 
 

1. 1 - 2 hodiny předem dejte namáčet v horké 
vodě datle. Pak je slijte a dohladka rozmixujte 
na pastu. 

2. Nastrouhejte řepu a smíchejte ji s datlovou 
pastou. 

3. Přimíchejte rozkvedlané vejce a mandlovou 
mouku (nebo vločky). 

4. Přisypejte kakao, sodu (pečicí prášek) a nakonec 
přidejte klikvu. 

5. Roztopte troubu na 160°C. 
6. Těsto napěchujte do formiček na muffiny. Moc 

se bez klasické mouky nezvedají, takže není 
třeba nechávat moc velký okraj.  

7. Plech s formičkami dejte do trouby. 
Zkontrolujte po asi 15 minutách špejlí. Muffiny 
mohou být uprostřed vláčné. Jsou moc dobré, 
když nejsou úplně vypečené. 
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Krémy  
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Borůvkový tříbarevný 
 

Použít můžete jak čerstvé, tak i mražené borůvky. 
 
Suroviny:  
 
 1 dcl borůvek + hrst na ozdobu 
 1/2 dcl sušených datlí 
 1/2 dcl kešu 
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Postup: 
 

1. Přes noc nebo aspoň na 4 hod předem dejte 
namáčet kešu. Pak slijte vodu, opláchněte a 
nechte okapat. 

2. 1 – 2 hod předem dejte namáčet v horké vodě 
datle. Pak také slijte a nechte okapat.  

3. Opláchnuté a okapané borůvky rozdělte na 2 
zhruba stejné části (trochu máte už odloženou 
stranou na ozdobu). 

4. Jednu část borůvek rozmixujte dohladka s kešu, 
druhou část s datlemi. 

5. Dejte do sklenic nebo misek tmavší hmotu s 
datlemi, pak světlejší s kešu a navrch čerstvé 
borůvky. 

 

 
  



 

Lucie Křivinková Mlsání s čistým svědomím  www.luciekrivinkova.cz 

38 
 

 

Čokomalinový   
 

Suroviny:  
 
 1 díl malin 
 1/2 dílu sušených datlí 
 1 - 2 lžíce kakaa nebo lépe karobu 
 1/2 dílu kešu 
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Postup:  
 

1. Přes noc nebo aspoň na 4 hod předem dejte 
namáčet kešu. Pak slijte vodu, opláchněte a 
nechte okapat. 

2. 1 – 2 hod předem dejte namáčet v horké vodě 
datle. Pak také slijte a nechte okapat.  

3. Rozmixujte dohromady datle a kešu, přidejte 
většinu malin a kakao/ karob. 

4. Dejte do mističek a ozdobte zbylými malinami. 
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Rybízový dvojbarevný  
 

Použít lze jakýkoli rybíz. Když ale použijete červený a 
černý rybíz, nejen že zvýšíte obsah antioxidantů, ale i 
barevnost krému. 
 
Suroviny: 
 
 1 hrnek instantní polenty 
 1 větší hrst sušených datlí 
 1 menší hrst rybízu 
 špetka soli 
 1 velká hrst čerstvého rybízu na ozdobu 
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Postup: 
 

1. 1 – 2 hod předem dejte v horké vodě namáčet 
datle. 

2. Krátce povařte polentu – dejte vařit asi 
dvojnásobné množství vody, do které přidáte 
špetku soli, a ve které polentu rozmícháte a 
krátce povaříte, až se vám spojí s vodou. 

3. Slijte vodu z datlí, přidejte k nim asi polovinu 
rybízu a společně dohladka rozmixujte – do 
krému. 

4. Připravte si sklenice nebo misky a navrstvěte do 
nich postupně polentu, krém a navrch čerstvý 
rybíz. 
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Svěží ananasový  
 

Suroviny:  
 
 1 díl sušeného ananasu 
 1/2 – 1 díl kešu ořechů nebo mandlí 
 kukuřičný škrob (dle volby) 

  



 

Lucie Křivinková Mlsání s čistým svědomím  www.luciekrivinkova.cz 

43 
 

 
Postup:  
 

1. Alespoň 4 hod předem dejte namáčet ořechy. 
Ananas 1 - 2 hod před přípravou. 

2. Pak vše slijte a dohromady dohladka 
rozmixujte. 

3. Chcete-li mít krém hladší, použijte i předem 
uvařený pudink, do kterého po vychladnutí 
přidáte ananasový krém a ještě jednou 
pomixujete. 
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Čoko-lískooříškový  
 

Suroviny:  


 100 g lískových ořechů (a hrst navíc na ozdobu) 
 30 g kokosového mléka  
 40 g sušených datlí   
 8 g karobového prášku (nebo nepraženého 

kakaa)  
 špetka pravé vanilky (dle volby)  
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Postup:  
 

1) Přes noc nebo aspoň 4 hod předem namáčejte 
lískové ořechy. Slijte, opláchněte a nechte 
okapat. Dejte pražit do trouby na 100 – 110°C 
dokřupava.  

2) 1 – 2 hod předem dejte namáčet do horké vody 
datle. Pak slijte vodu, opláchněte, nechte 
okapat. 

3) Vychladlé oříšky (kromě těch na ozdobu) 
rozmixujte s kokosovým mlékem a datle 
s trochou vody nebo „mléka“. Pak dejte 
dohromady a pomixujte spolu s karobem 
(kakaem) a případně s vanilkou.  

4) V krému můžete nechat kusy oříšků.  
5) Zbylými ořechy krém ozdobte (můžete je 

nasekat, pomixovat…). 
6) Pokud je hmota příliš hustá, přilijte vodu nebo 

kokosové mléko. Naopak, pokud chcete krém 
použít jako pomazánku, ponechte ho tužší.  



 

Lucie Křivinková Mlsání s čistým svědomím  www.luciekrivinkova.cz 

46 
 

Bonus: 2x cukroví  
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Pekanové  
 

Suroviny: 
 
 1 díl pekanových ořechů (a nějaké navíc na 

ozdobu) 
 2 díly mandlové mouky 
 1 díl sušených datlí (stačí i méně, např. polovina 

dílu) 
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Postup: 
 

1. Přes noc nebo aspoň 4 hodiny nechte namáčet 
ořechy. 

2. 1 – 2 hod před přípravou dejte do horké vody 
namáčet datle. 

3. Slijte vodu z ořechů a datlí a nechte okapat. 
4. Rozmixujte ořechy s mandlovou moukou. Pak i 

datle a přidejte vzniklou datlovou hmotu ke 
zbytku těsta. 

5. Nabírejte lžičkou, tvořte kuličky a klaďte na 
plech s pečicí podložkou nebo papírem. 

6. Uhlaďte do placiček a vidličkou vytvořte rýhy. 
Můžete ozdobit půlkami pekanových 
ořechů. Pečte na 100 – 110°C asi 20 min. 

7. Uložte do chladu. 
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Vlašské 
 

Suroviny:  
 
 2 – 3 díly vlašských ořechů 
 1 díl sušených datlí 
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Postup: 
 

1. Dejte přes noc nebo alespoň na 4 hodiny 
namáčet ořechy. Pak z nich slijte vodu a dejte je 
dokřupava pražit do trouby na 100 – 110°C. 

2. 1 – 2 hodiny před samotnou přípravou dejte 
namáčet datle. Pak je rozmixujte dohladka 
v troše vody. 

3. Větší část ořechů rozmixujte s datlovou hmotou 
a vypracujte těsto, ze kterého lze válet kuličky. 

4. Zbylé ořechy také rozmixujte a kuličky v nich 
obalte. 

5. Uložte v chladu. 
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Líbily se vám bonusové recepty na 
cukroví?  
 
Udělejte si radost a získejte více inspirace nejen na 
Vánoce a tu správnou sváteční pohodu. Pořiďte si 
další recepty a zařiďte si pohodové Vánoce bez cukru, 
mléka a mouky. >>>  

https://luciekrivinkova.cz/e-book-cukrfree-cukrovi/
https://luciekrivinkova.cz/e-book-cukrfree-cukrovi/
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Závěrem díky  
Že jste do sebe investovali nejen peníze ale hlavně 
čas, který se nedá penězi zaplatit a který máme 
využívat pro své dobro a růst. Věřím, že Vás recepty 
inspirovaly a že si díky nim připravíte pohodové 
všední i sváteční chvíle. 
 
Všechny tyto a další, nejen sladké recepty, které 
budou dále přibývat, najdete v Klubu Pohodové 
trávení, TADY. >>>  
 
Je Vám něco nejasné ohledně receptů a tématu v e-
booku? Dotazy mi posílejte na e-mail:  
 
lucie@luciekrivinkova.cz  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie Křivinková  
www.luciekrivinkova.cz  

https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
mailto:lucie@luciekrivinkova.cz
http://www.luciekrivinkova.cz/

